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ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA

CASTELL DE LA TRINITAT

Horari d’obertura:
De dimarts a diumenge, de 10 a 20 h.
Dilluns tancat.

Horari d’obertura:
Dissabtes d’11 a 17 h i
diumenges d’11 a 15 h.

La motxilla d’en Milfulles
L’arbre més gran de la Ciutadella ens ajudarà a descobrir com vivien i a què jugaven els nens grecs i romans, els monjos i
els soldats.
Activitat lliure en horari d’obertura de la
Ciutadella (en català, castellà i francès)
Preu de lloguer de la motxilla: 3 €

El joc del castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els enigmes dels que hi van
viure, una activitat familiar per fer amb
amics. Activitat lliure en horari d’obertura
del castell (en català, castellà i francès).
Preu de lloguer del joc: 3 €

Safari al museu
Joc de pistes per trobar els animals amagats dins el museu de la Ciutadella. Tot un
safari que us proposem gaudir en família.
Activitat lliure en horari d’obertura de la
Ciutadella (en català, castellà i francès)
Preu de lloguer del joc: 3 €
Aniversaris culturals
Per a nens/es fins a 8 anys: Vine a celebrar el teu aniversari cultural amb en Gromec, el gat de la Ciutadella i els seus
amics titelles!
Per a nens/es de 8 a 12 anys: Gimcana a
la Ciutadella, la Màquina del Temps
Preu: 8 €/nen. Grups inferiors a 15
nens/es: 120 €/grup.
Més informació i reserves: tel. 972 15 14
66 o patrimoni@roses.cat

www.visit.roses.cat
Agenda en català | Agenda en castellano | Agenda en français
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Visites guiades: Passejades d’història
Dissabtes i diumenges i festius, a les 11 h
en francès i català i a les 12 h en castellà
i francès.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta.
Més informació i reserves: 972 15 14 66
o patrimoni@roses.cat

Un Mirador Fortificat
Els dissabtes, a les 11 h, 12 h, 13 h, 14 h,
15 h i 16 h en català, castellà i francès
Els diumenges i festius, a les 11 h, 12 h,
13 h i 14 h en català, castellà i francès
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta

FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a malats
de càncer, supervivents i familiars, amb
cita prèvia.
- Servei de reiki per a malalts de càncer i
familiars, amb cita prèvia.
- Servei de sonoteràpia per a malats de
càncer, supervivents i familiars, amb cita
prèvia
- Tallers d’assessorament dietètic per a
malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvi.a
Més informació: C/ Pescadors, 13.
Tel. 972 15 12 95 / fundacioroses.org

CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA
Curs de manipulador d’aliments
Dies 9 i 16 de maig, de 19 a 21 h.

EXPOSICIONS
Maig, a la sala d’exposicions
de Ca l’Anita
Exposició: «Mar, Salut i Benestar», a
càrrec de la Càtedra Oceans i Salut
Humana.
Horari d'obertura: de dilluns a divendres
de 10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
i de 17 a 20 h

CAMPANYA GASTRONÒMICA
«1.000 ROSES A ROSES»
Del 25 de maig al 9 de juny
Roses convida 1.000 dones que es diguin
Rosa o noms derivats, a degustar el Menú
de la Rosa en els restaurants participants
a la campanya. Reserva el teu val invitació,
del 22 de maig al 9 de juny, a la web
www.firadelarosa.cat/inscripcions1000roses
el telèfon 618 545 874 o personalment a
l’Oficina de Turisme, fins al 9 de juny
abans de les 13 h, a l’av. de Rhode, 77-79.
Recollida del val invitació a partir del 22
de maig de 2019 a l’Oficina de Turisme de
Roses (de dilluns a dissabte, de 10 a 18 h;
i diumenge, de 10 a 13 h).

TALLERS A CA L’ANITA
La fotografia: idees i visions
(Del daguerreotip a l'Instagram)
Durada: 3, 10 i 17 de maig.
A les 18 h, a Ca l'Anita.
Preu del curs: 10 €. Edat: adults.
Taller "Astrologia. 2n nivell"
Durada: 3, 10, 17, 24, 31 de maig.
A les 17.30 h, a Ca l’Anita.
Inscripcions a: llunaticsroses@gmail.com
Organitza: Associació Cultural Llunàtics.
Taller "Aprèn a interpretar els somnis”
Durada: 16, 30 de maig i 6 de juny.
A les 19.30 h, a Ca l'Anita.
Preu: socis llunàtics 25 € i no socis 45 €.
Inscripcions a: llunaticsroses@gmail.com
Organitza: Associació Cultural Llunàtics.

PATIS OBERTS
Curs d'allergens
Dies 7 i 14 de maig, de 19 a 21 h.
Lloc: Àrea de promoció econòmica,
C. Madrid, num 1.
Preu inscripció: 10 €/curs (Joves inscrits
a Garantia Juvenil 0 €).
Inscripcions fins el dia 3 de maig via web:
inscripcions.roses.cat
Més informació: Àrea de Promoció
Econòmica de Roses, telf. 972 152 521

GEN ROSES
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
- Entrenaments de surf i de vela, tots
els dissabtes o diumenges.
- Campionat de Catalunya Techno/Raceboard/RSX. 18,19, 25 i 26 de maig.
- Campionat d’Espanya Fundboard
Slalom. 24, 25 i 26 de maig.

Activitats de l'Aprenem Jugant
de l’Àrea d'Ensenyament de Roses
Fins al 10 de maig. Activitat del Pla Educatiu
d’Entorn dirigida a joves entre 12 i 18 anys.
Al pati de l'Escola Els Grecs:
dimecres i divendres de 17 a 19 h i
dissabtes de 16 a 19 h.
Al pati de l'Escola Narcís Monturiol:
divendres de 17 a 19 h i dissabtes de 16 a
19 h.
Es proporcionaran pilotes de bàsquet i de
futbol per jugar. Activitat gratuïta, sense
inscripció. Servei de monitor vigilant
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CORAL DE ROSES
Assajos els divendres, de 20.30 a 21.45 h
a l’aula de música del mercat cobert.
Preu del curs: 45 € per trimestre
Informació: rosescultura.cat o al
tel. 972 25 24 00 (ext. 557)
Inscripcions: inscripcions.roses.cat

Per a més informació o inscripcions:
Tel. 972 257 003 / www.genroses.cat
GEN (Av. Rhode, s/n – Port Esportiu

Teatre: Todas las noches de un día / 5 maig

DIMECRES / 01

DISSABTE / 04

A les 10 h, a la Ciutadella
Roses en Familia:
- Taller de maquillatge.
- Gran instal·lació de jocs gegants.
- Espai biblioteca-chill-out.
www.visitroses.cat

A les 10 h, a Ca l’Anita
Taller: «Edició de vídeo». A càrrec de l'Institut Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Més info: www.rosescultura.cat

A les 10.30 h, a la Ciutadella
Roses en Familia:
- Taller de papiroflèxia.
- Taller jocs romans.
- Taller de barrets històrics
- Taller d’arqueologia.
www.visitroses.cat
A les 12, a la Ciutadella
Roses en Familia:
Vermut i concert.
www.visitroses.cat

A les 12 h, a Ca l’Anita
Xerrada Associació Marones: «Mares de
dia. Acompanyament respectuós a la primera infància». A càrrec de Laura Ginesta.
A les 19 h, a l'accés del dolmen de
la Creu d’en Cobertella
Visita guiada a la ruta megalítica de Roses.
Inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 257 331.
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Duet Sharazan.

DIUMENGE / 05
A les 17 h, a la Ciutadella
Roses en Familia:
Espectacle musical Més Tumàcat.
www.visitroses.cat
A les 18 h, a la Ciutadella
Roses en Familia:
Gran xocolatada amb melindros.
www.visitroses.cat
A les 19 h, al Teatre Municipal
XIV Cantada d’Havaneres Vila de Roses.
A càrrec dels grups Ultramar i Els pescadors de la Badia de Roses.

DIJOUS / 02
A les 18.30, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura. Llegir el teatre: «Todas las
noches de un dia», d’Alberto Conejero.
A càrrec d’Anna Vicens. Cal inscripció.

DIVENDRES / 03
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys).
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331.

A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Excursió de Cabirols: VII Pujada a Sant
Pere de Rodes.
Inscripcions: viapirena.cat/inscripcions/
A les 8 h, al passeig marítim
Costa Brava Stage Run. www.cbsr.run

A les 18 h, a Ca l’Anita
Grup de suport a l’alletament matern i a
la criança de l’Associació Marones.
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub.

DIJOUS / 09
A les 16 h, a la Fundació Roses Contra
el Càncer (tel. 972 151 295)
Formació de voluntaris oncològics.

DIVENDRES / 10
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331.
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Recital poètic: David Ruano i Àngels Ortiz.

DISSABTE / 11
A les 21 h, al Pavelló Poliesportiu
XXXI Trobada de Dansa de Roses. 8 €.
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Duet Genion's.

DIUMENGE / 12
A les 12 h, a l’Escola d’Esports Nàutics
2ª Regata Open Primavera del GEN Roses.
A les 18 h, al Teatre Municipal
Teatre: «Todas las noches de un día».
Amb Carmelo Gómez i Ana Torrent. 15 €.
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Bona Armonia Duet.

DILLUNS / 06
A les 20 h, a la Biblioteca Municipal
Operabib: "Les Pêcheurs de perles" de
Georges Bizet. A càrrec de Pol Avinyó.

Aplec de Falconera
Tot el dia: jocs populars familiars.
A les 13.30 h, arrossada popular.
Cal portar plat, got, coberts i beguda.
A les 16 h, animació musical a càrrec de
Lali BeGood.
Servei de transport amb el tren Roses
Exprés. Anada a les 11 h i a les 12 h, i
tornada a les 17.30 h i a les 18.30 h.
Preu del tren: 2 €. Venda de tiquets a la
taquilla del tren (plaça de les Botxes, s/n)

DILLUNS / 13

DIUMENGE / 19

DISSABTE / 25

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura. Sopa de lletres: “La Ciudad
de los prodigios”, d’Eduardo Mendoza.

A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Excursió de Cabirols: Bassegoda des del
Coll de la Teia. Més info: www.cabirols.cat

A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Duet Somnis.

DIMARTS / 14

A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Dani Ramírez.

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Joves lectors: "L'Arca de la Noèlia" de
Txabi Arnal. Per a mainada de 8 i 9 anys.

DIMECRES / 15
A les 11.30 h, a la pl.Frederic Rahola
Espectacle musical Cantarella 2019.

DIJOUS / 16

DIUMENGE / 26

DILLUNS / 20
A les 22 h, a la plaça de les Botxes
XVIII Passejada “Dòlmens a la llum de la
lluna”. Sortida amb el tren Roses Exprés.
Tornada a les 24 h i ressopó. Cal reservar
al tren Roses Exprés (pl. de les Botxes, s/n).

A les 7.30 h, a l’estació d’autobusos
Excursió de Cabirols: Portlligat-Mas
Rabassers (antic camí del Cap de Creus).
Inscripcions: www.cabirols.cat
A les 9 h, pels carrers de Roses
Recapta popular de la Fundació Roses
Contra el Càncer.

A les 16 h, a la Fundació Roses Contra
el Càncer (tel. 972 151 295)
Formació de voluntaris oncològics.

DIMARTS / 21

A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Xavi de Roses.

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Superlectors: "Duna" de Muriel Villanueva.

DISSABTE / 30

DIVENDRES / 17

A les 18.30, al Teatre Municipal
Taller: «Harmonitza’t (reiki, sonoteràpia,
meditació). Reserva: Fund. Roses Contra
el Càncer, tel. 972 151 295.

A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331.

DISSABTE / 18
A les 10 h, al Mercat Municipal
Estimo el meu mercat: Visita al mercat
municipal per conèixer els productes de
temporada, aprendre a comprar producte
fresc i demostració culinària.
Inscripció a: inscripcions.roses.cat o al
tel. 972 15 25 21. Gratuït.
A les 11.30 h, a la casa Rahola Berga
(Pl. Catalunya, 3)
Presentació del llibre: «Escola de radicals.
40 anys defensant el territori a l’Empordà».
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Teatre infantil: "La Flautista d'Hammelin".

DIMECRES / 08

A les 12 h, al Teatre Municipal
Teatre infantil optimist: Un món (i un munt)
de dracs. A càrrec de Tanaka Teatre.
Entrada: 5 €.

A les 12 h, a Ca l'Anita
Xerrada Ass. Marones: Reflexologia podal
infantil. A carrec de Mari Expósito.

A les 16 h, a la Fundació Roses Contra
el Càncer (tel. 972 151 295)
Formació de voluntaris oncològics.

A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Xanadu Grup.

A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Jordi Bofill.

XIV Cantada d’havaneres Vila de Roses / 1 maig

DIMECRES / 22
A les 18 h, a Ca l’Anita
Grup de suport a l’alletament matern i a
la criança de l’Associació Marones.

DIJOUS / 23
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació del llibre "Espais Blaus de la
Mediterrània. Com viure més i millor", de
Toni Salamanca (Càtedra Oceans).

A les 19.30 h, a la Bibliotea Municipal
Club de lectura: "Recursos inhumans" de
Pierre Lemaitre, a càrrec de Toni Martínez.

DIVENDRES / 31
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 257 331.

Aplec de Falconera / 12 maig

A les 20 h, a Ca l’Anita
Conferència: «Le Roman de la Rose», a
càrrec de Joan Juanola.

A les 20.15, a Ca l’Anita
Xerrada Astronòmica: «El cel de primavera», a càrrec de Mireia Galí Bohera.

Passejada Dòlmens a la llum de lluna / 20 maig

DIVENDRES / 24

INFORMACIÓ

A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 257 331.

Per publicar actes a l’agenda municipal,
aquests s’han de notificar abans del dia
10 del mes anterior a l’Àrea de Cultura:
- Tel. 972 25 24 00
- agenda@roses.cat
L’Ajuntament de Roses no es fa responsable dels canvis d’horari imprevistos.

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Taller familiar: "El Monstre dels petons",
de Laia Bedós.

Teatre infantil: Un món i un munt de dracs / 12 maig

